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Plan- og miljøutvalgets behandling 23.11.2020: 
 
Repr. Trygve Olsen (MDG) fremmet følgende tilleggspunkt: 
 
Legge til rette for allmennhetens tilgang til fornminnene. 
 
 
Votering: 
Repr. Trygve Olsens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling ble vedtatt (Ap, Sp. H, MDG) mot 1 stemme (V). 
 
Plan- og miljøutvalgets vedtak 23.11.2020: 
Detaljregulering for Vestby hyttepark II med plankart datert 22.06.2020, rådmannens 
reguleringsbestemmelser datert 29.10.2020 og planbeskrivelse datert 21.10.2020 
legges ut til høring og offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningsloven  
§12-11.  
 
Før planen legges ut på offentlig ettersyn skal forslagsstiller gjennomføre/innarbeide 
følgende punkter:  
 

 Gjerde reguleres inn i plankartet 

 Gjennomføre kulturminneregistrering 

 Utarbeide illustrasjon som viser hvordan siktlinjer fra kulturminnene ivaretas  

 Redegjøre for hvor mange gjesterom det er per hytteenhet 
 Legge til rette for allmennhetens tilgang til fornminnene. 
 

 
Forslagsstiller må i tillegg avklare med nettselskapet om tiltaket vil gi økt 
kapasitetsbehov for strøm. Dette må avklares under offentlig ettersyn. 
 
 
 
 

 
 

mailto:post@vestby.kommune.no
http://www.vestby.kommune.no/


 
 

Vestby kommune  
Vår ref.: 19/01794 

 
Side 2 av 9 

 

Saksutskriften bekreftes 
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Saksfremlegg 

 
Rådmannens innstilling: 
Detaljregulering for Vestby hyttepark II med plankart datert 22.06.2020, rådmannens 
reguleringsbestemmelser datert 29.10.2020 og planbeskrivelse datert 21.10.2020 
legges ut til høring og offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningsloven  
§12-11.  
 
Før planen legges ut på offentlig ettersyn skal forslagsstiller gjennomføre/innarbeide 
følgende punkter:  
 

 Gjerde reguleres inn i plankartet 

 Gjennomføre kulturminneregistrering 

 Utarbeide illustrasjon som viser hvordan siktlinjer fra kulturminnene ivaretas  

 Redegjøre for hvor mange gjesterom det er per hytteenhet 
 

Forslagsstiller må i tillegg avklare med nettselskapet om tiltaket vil gi økt 
kapasitetsbehov for strøm. Dette må avklares under offentlig ettersyn. 
 
 

 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Planbeskrivelse 21.10.2020 
Vedlegg 2 - Reguleringskart 22.06.2020 
Vedlegg 3 - Forslagstillers bestemmelser 21.07.2020 
Vedlegg 4 - Rådmannens forslag til reguleringsbestemmelser 29.10.2020 
Vedlegg 5 - ROS analyse 
Vedlegg 6 - Konsekvensutredning fagtema kulturarv 
Vedlegg 7 - Detaljplan Vestby Hyttepark II 
Vedlegg 8 - Registrering av naturtyper 
Vedlegg 9 - Innspill fra varsling om oppstart 
Vedlegg 10 - Brev fra Viken fylkeskommune 26.10.2020 
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SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn for saken 
Vestby hyttepark ønsker å utvide hytteparken med flere utleiehytter etter at de ser økt 
etterspørsel etter utleiehytter.  
 
Det foreslåtte området ligger vest for dagens hyttepark. Området er på ca 5 dekar. 
Området består av barskog med høy bonitet. Området består ikke av dyrka eller dyrkbar 
mark. Forslagstiller ønsker at det skal legges opp til bygging av 7 nye utleiehytter 
innenfor området. Utleiehyttene vil bygges i tilsvarende stil som eksisterende hytter. 
Formålet med planområdet vil bli «fritid og turistanlegg». 
 
Tidligere behandlinger 
Oppstartsmøte ble avholdt 04.09.2019 mellom planavdelingen, forslagsstiller og 
tiltakshaver. Der ble det enighet om at plan- og miljøutvalget skulle ta stilling til om 
arbeidet med reguleringsplanen skulle fortsette eller stoppes. Bakgrunnen for dette var 
at kommunen hadde vedtatt den nye kommuneplanen bare noen måneder tidligere. I 
kommuneplanen er arealet som er foreslått avsatt til LNFR. Dermed ville denne 
reguleringsplanen være i strid med kommuneplanen. Plan- og miljøutvalget vedtok i 
møte den 19.11.2019 at arbeidet med reguleringsplanen skulle startes opp. Det ble 
varslet om oppstart av planarbeidet den 09.12.2019 og planforslag levert sommeren 
2020. Til varsel om oppstart kom det inn 9 merknader. Merknadene i sin helhet ligger 
som vedlegg 9 og er kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen (vedlegg 1) 
kapittel 7.  
 
Konsekvensutredning kulturmiljø 
I oppstartsmøtet ble det informert om at det var behov for konsekvensutredning i 
henhold til forskrift om konsekvensutredning § 8 og § 10. Kravet om 
konsekvensutredning er utløst med utgangspunkt i at området er foreslått plassert i 
nærheten av automatisk fredet kulturminne og i strid med regionale føringer. 
Beslutningen er fattet med hjemmel i forskrift om konsekvensutredning § 8 første ledd 
bokstav a. Det er ikke krav om planprogram. 
 
De automatisk fredete kulturminnene består av to gravfelter og en mulig gravhaug rett 
vest for planområdet. Se figur 1 for plassering av kulturminnene.  
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Figur 1: Automatiske fredete kulturminner i nærheten av planområdet. Kilde www.askeladden.ra.no  

 
Det fremgår av konsekvensutredning for kulturmiljø (vedlegg 6) at kulturminnene er gitt 
samlet stor verneverdi og reguleringstiltaket er vurdert til å gi noe negativ konsekvens 
for kulturminnene. For å redusere de negative konsekvensene av tiltaket på 
kulturminnene er det satt opp fire skadereduserende tiltak: 
 

 Planområdet er justert og trukket nordover slikt som nevnt over 

 Skogen mellom gravminnene og planområdet må i minst grad begrenses og 
skogen bør beholdes som en buffer 

 Høyde og skala på bygningene må tilpasses, slik at de ikke kommer i konflikt 
med siktlinjene fra kulturminnene  

 Det skal settes opp et viltgjerde mellom planområdet og skogen 
 
Endret planområde 
Viken fylkeskommune skriver i sin merknad til varsel om oppstart datert 13.01.2020 at 
det vil bli stilt krav om arkeologisk registering iht. kulturminneloven § 9 hvis planen blir 
fremmet i sin nåværende form. Tiltakshaver har etter varsel om oppstart endret 
planområdet for å bedre tilpasse planen til registrerte kulturminner i området. For å 
svare på dette har forslagstiller trukket plangrensen i sør ca. 50 meter mot nord, slik at 
det kommer lengre unna kulturminnene. Planområdet er derfor utvidet noe i nord. Se 
figur 2 nedenfor for hvordan planområdet er endret.  

http://www.askeladden.ra.no/
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Figur 2: Planområdet til venstre var det som ble varslet ved oppstart. Bilde til høyre viser ny avgrensning 
av planområdet.  

 
Viken fylkeskommune og innsigelse 
I forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsplanen varslet Viken fylkeskommune 
at de ville vurdere å fremme innsigelse til reguleringsplanen på bakgrunn av at de har 
vurdert at planen er i strid med kulturminneloven § 3, der ingen kan: 

 
(…) – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, 
ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig 
skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.  

 
Selv om planområdet er endret må det gjennomføres kulturminneregistrering. Dette må 
gjennomføres før planen legges ut til offentlig ettersyn. Kulturminneundersøkelser er 
derfor tatt inn som et punkt i rådmannens innstilling.  
 
I forbindelse med kostnadsoverslag for arkeologisk registrering i planområdet, skriver 
Viken fylkeskommune i brev datert 26.10.2020 (vedlegg 10), at selv om planområdet er 
endret og trukket lengre unna kulturminnene vil de vurdere å fremme planen for politisk 
behandling med tilrådning om innsigelse. Bakgrunnen for dette er at selv om 
planområdet er endret, så er høydedraget der gravminnene ligger vesentlig for å forstå 
kulturmiljøet med gravminnene. Viken fylkeskommune er også bekymret for en bit-for-
bit nedbygging av området. Fylkeskommunen ønsker heller at det planlegges for en 
fortetting innenfor planområdet. På bakgrunn av dette skriver fylkeskommunen også: 
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Vi ber dere om å nøye vurdere vår tilbakemelding her, og om dere er tjent med 
en arkeologisk registrering hvis gjennomføring kan vise seg å bety ekstra, 
unødvendige kostnader innenfor et område det tilrådes å ikke gå videre med 
planleggingen. 

 
Planlagt bebyggelse 
Det er planlagt bygging av 7 hytter i lik stil som eksisterende hytter innenfor 
hytteparken. Vedlegg 7 gir en detaljplan over plassering av hyttene.  
 
Vurdering 
Rådmannen mener at tiltaket vil gi en naturlig utvidelse av hytteparken og gi 
hytteparken økt kapasitet som de mener det er et behov for. Rådmannen ser ikke at det 
er forhold som gjør at planen bør stoppes. 
 
Trafikk 
Tiltaket vil ikke føre til vesentlig økt trafikk i området. Hytteparken ligger nær 
avkjøringen fra E6 ved Vestby nord. Rådmannen mener dermed at det ikke er behov for 
noen ekstra tiltak når det gjelder trafikk.  
 
Parkering 
Reguleringsbestemmelsene legger opp at til at det settes av 1,2 parkeringsplass per 
hytteenhet. Kommuneplanen sier at det skal være 0,6 plasser per gjesterom for hotell 
og overnattingssteder. Ettersom planbeskrivelsen ikke sier noe om hvor mange 
gjesterom det er per hytteenhet kan ikke rådmannen på nåværende tidspunkt si om 
forslaget om 1,2 parkeringsplasser per hytteenhet er i tråd med kommuneplanen eller 
ikke. Rådmannen avventer svar på dette fra forslagsstiller, og dette må klargjøres før 
planen legges ut til offentlig ettersyn.  
 
Dam nord for planområdet 
Det ligger en dam rett nord for planområdet. Dammen er ikke beskrevet i planforslaget. I 
behandling av planforslaget har planavdelingen etterspurt informasjon om dammen. 
Forslagstiller har gitt tilbakemelding om at den ble anlagt som en del av infrastrukturen 
når Esso, McDonalds og Hytteparken ble anlagt i etterkant av E6 utbyggingen. Dammen 
fungerer som et fordrøyningsanlegg for overvann.  
 
Reguleringsbestemmelser 
Rådmannen mener at det er behov for å gjøre noen endringer på 
reguleringsbestemmelsene i forhold til det som var del av planleveransen. I 
bestemmelsene er det fjernet noen krav som ikke er relevante og gjort noen 
presiseringer: 
 

- Punktet om springflo fjernes da det ikke er relevant for planområdet 
- Bestemmelsen om beregning av BRA er ikke relevant når utnyttelsesgrad 

defineres som %BYA 
- Punktet om at det må gjennomføres arkeologiske undersøkelser i 

byggesøknaden er fjernet, da dette må gjennomføres før planen legges ut til 
offentlig ettersyn 

- Bestemmelser om støy fjernes fra § 2, da dette blir ivaretatt i kommuneplanen 
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Det er også satt krav til utforming, materialvalg og takvinkler til hyttene i § 2 Fritids- og 
turistformål, for å sikre at de nye hyttene får et uttrykk som er likt eksisterende hytter. 
Dette sikrer at den nye bebyggelsen blir en naturlig utvidelse av hytteområdet.   
 
Rådmannen mener at det er viktig at bestemmelsene oppdateres slik de er foreslått, slik 
at bestemmelsene i større grad kan håndteres i byggesaken og svarer mer på de 
tiltakene som forslagstiller ønsker å oppføre.  
 
Kulturminner 
For å redusere de negative konsekvensene av tiltaket på kulturminnene peker 
konsekvensutredningen på fire skadereduserende tiltak som nevnt over, under 
konsekvensutredning kulturmiljø. Skogen omkring kulturminnene ligger utenfor 
planområdet. Det er derfor ikke anledning til å sette bestemmelser om at skogen 
bevares. Når det gjelder punktet om høyde og skala på bygningene har ikke 
forslagsstiller opplyst om hvordan disse er tilpasset for å ikke komme i konflikt med 
siktlinjene fra kulturminnene. Rådmannen foreslår derfor at det må utarbeides en 
illustrasjon som viser hvordan siktlinjer fra kulturminnene ivaretas. Dette må gjøres før 
planen kan legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Viken fylkeskommune har varslet at de vil fremme innsigelse til planen med bakgrunn i 
nærhet til kulturminner. Rådmannen mener dette er et viktig punkt i behandlingen av 
planen. Rådmannen mener imidlertid at plan- og miljøutvalget kan vedta at planen kan 
legges ut til offentlig ettersyn. Forslagstiller må vurdere om de ønsker å avslutte 
planarbeidet nå, eller fortsette med planen og gjennomføre kulturminne-undersøkelser. 
Å legge planen ut til offentlig ettersyn vil medføre stor sannsynlighet for at innsigelse 
fremmes. Kulturminneundersøkelsene vil være en kostnad som forslagstiller selv må 
bære og som må gjennomføres før planen kan legges ut på offentlig ettersyn.  
 
Med bakgrunn i at Viken fylkeskommune skriver at de varslet at de vil fremme 
innsigelse kan forslaget stoppes. Skulle plan- og miljøutvalget ønske å følge Viken 
fylkeskommune, har rådmannen utarbeidet et alternativt forslag til vedtak. Se forslag til 
vedtak som plan- og miljøutvalget kan vedta under Alternativer.  
 
Forslagsstiller skriver at de ønsker å regulere inn et viltgjerde som skal fungere som en 
buffer mot kulturminnene og for å forhindre forsøpling. Rådmannen mener at gjerde bør 
reguleres inn i plankartet for å vise hvor det er planlagt. Rådmannen kan imidlertid ikke 
se at det er nødvendig med et to meter høyt viltgjerde for å hindre at folk går inn i 
skogen for å gå på do. I rådmannens forslag til bestemmelser er det derfor kun tatt inn 
at det skal settes opp et gjerde. Det er ikke gitt detaljer om krav til utforming av gjerdet. 
Utbygger vil derfor stå fritt til å velge en utforming på gjerdet som er funksjonelt, 
samtidig som det harmonerer med området. 
 
 
 
Nettstasjon 
Hafslund skriver i sin merknad at det må avklares hvilke energibehov det er for tiltakene 
som skal gjennomføres. Rådmannen mener at det er viktig at dette avklares mellom 
forslagstiller og Hafslund under offentlig ettersyn. På den måten kan det avsettes 
arealer til trafo hvis det er behov for det innenfor planområdet før planen vedtas.  
 
Alternativer 
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Som alternativ kan plan- og miljøutvalget vedta at planforslaget avvises, med bakgrunn i 
at Viken fylkeskommune har varslet at de vil vurdere å fremme innsigelse til planen.  
 
Vedtak kan eventuelt formuleres slik: 

 
Reguleringsplan for Vestby hyttepark II avvises, jf. plan- og bygningsloven  
§ 12-11. 

 
Konklusjon: 
Rådmannen mener at planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn etter at 
planforslaget er oppdatert i henhold til kulepunktene i rådmannens innstilling. 
Rådmannen mener også at planforslaget bør legges ut med rådmannens forslag til 
reguleringsbestemmelser. Dette sikrer at tiltakene blir gjennomført slikt som planlagt. 
Rådmannens reguleringsbestemmelser regulerer flere forhold som forslagsstiller ikke 
nevner i sitt forslag til reguleringsbestemmelser. Det er også tatt bort bestemmelser 
som ikke er relevante for planområdet. Dette er nærmere beskrevet under 
Reguleringsbestemmelser i rådmannens vurdering.  
 
Fylkeskommunen har varslet at de vil fremme forslag om innsigelse til planen, hvis den 
legges ut til offentlig ettersyn. Forslagsstiller vil måtte stå for kostnadene for 
kulturminneundersøkelser før planen kan legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen 
mener at forslagstiller bør vurdere om det er mer hensiktsmessig å jobbe med en 
fortetting innfor eksisterende hytteområde, slik fylkeskommunen skriver i sitt brev. 
Rådmannen anbefaler likevel at plan- og miljøutvalget vedtar at planen kan legges ut til 
offentlig ettersyn. På denne måten kan forslagsstiller selv avgjøre om de ønsker å gå 
videre med planarbeidet.  
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